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O PROFETA VERDADEIRO JMMANUEL/EMMANUEL/IMMANUEL JAMAIS SE CHAMOU JESUS 

CRISTO. 

c χξς 
por: "Der Beobachter Edelweiss 

 
Mesmo a Bíblia, assim como os outros chamados livros sagrados, como o Alcorão, o 
Livro dos Mórmons, os Vedas, e a Torah, bem como outros escritos sectários de outras 

denominações religiosas deístas, são obras feitas pela mente do próprio HOMEM, e não 
por um deus dos céus. O Livro do Gênesis foi escrito, de memória, 600 anos após a 

morte de Moisés.  
 

O cristoismo nasceu somente 189 anos após a morte do homem chamado 

Jmmanuel/Emmanuel/Immanuel (falsamente e erroneamente chamado Jesus Cristo, 
baseado em seu Ensinamento que foi falsificado e cujas palavras Verdadeiras estão aqui 

no livro Talmud de Jmmanuel. O Verdadeiro Ensinamento de 
Jmmanuel/Emmanuel/Immanuel é conhecido nos dias de hoje somente por um 

pequeno grupo de pessoas. Este Ensinamento não fala de um Pai Celestial, mas sim 

sobre a CRIAÇÃO como um todo.  
 

O nome “cristo” tem um passado de sangue. Sangue das pessoas do passado remoto, 

quando virgens eram brutalmente assassinadas em rituais de sangue e esta palavra 

“cristo” se origina da língua grega – Christos – o Ungido – originalmente ungido com o 

sangue da própria vitima do sacrifício sangue este que era esfregado, ou seja 

“ungido” sobre o corpo das pessoas durante a oferenda no ritual de sacrifício. 

Jmmanuel/Emmanuel/Immanuel não morreu numa cruz, tentaram mata-lo 

pregando-o num pesado tronco de árvore ne forma de uma forquilha mas ele 

sobreviveu e mudou-se para o Norte da Índia onde viveu e morreu com 
aproximadamente 110 anos em Srinagar – Caxemira – Norte da Índia.  

 
O significado do nome Jesus, Xesus, ou seja, Yahu’Shua ou Yeshua em Hebraico, é 
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Que o Seu Nome Seja Esquecido, e em Grego, o nome Yahu’Shua ou Yeshua é Iesous 

(ihsou cristou ihsou cristou), somente em Latim é que se lê Jesus. Esta palavra Jesus Cristo, 

que é um nome falso, errado e perverso, foi inventada e aplicada à 

Jmmanuel/Emmanuel/Immanuel 50 anos depois por Saulo de Tarso (Saulo ou Paulo), 
e por Tiago, primo irmão de Jmmanuel, após a época em que 

Jmmanuel/Emmanuel/Immanuel  viveu em Israel e ensinou o seu  

Ensinamento da Verdade e após sua tentativa de assassinato ao ser pregado num tronco 

de árvore na forma de uma forquilha pelos principais sacerdotes de Israel. Até aquela 
época, ninguém chamava Jmmanuel/Emmanuel/Immanuel por esse nome. A palavra 

cristo, é um antigo título grego que significa “O Ungido”.  

Nos dias posteriores a crucificação, quando todos os seus discípulos se dispersaram, por 

temerem a perseguição dos sumos sacerdotes, e daqueles que queriam a supremacia dos 

falsos ensinamentos hebraicos e que os caçavam tendo ao seu lado os soldados romanos 
para que fossem completamente destruídas. Paulo ou Saulo de Tarso, embora fosse 

Armênio de nascimento, foi educado e altamente treinado como cidadão romano. Ele e 
sua família eram Fariseus de Tarso, na Cilicia, falava várias línguas, bem como o Latim, 

que era a língua do Império Romano. Muito jovem, tornou-se soldado romano, e por 
causa de sua nacionalidade, foi posto em Jerusalém como pessoa chave para que 

pudesse compreender e ajudar a controlar os palestinos nativos. A função de Saulo ou 
Paulo de Tarso era tomar conhecimento de qualquer culto, novo Ensinamento, ou 
ideias que pudessem desafiar ou por em perigo o Império Romano na Palestina.  

Ele agia juntamente com os líderes religiosos da época, os Fariseus que controlavam a 
economia e os pensamentos religiosos da época. Paulo e os soldados romanos seguiam 

bem de perto o desenvolver do “culto” liderado por Jmmanuel na Palestina. Saulo ou 
Paulo de Tarso, era amigo do Fariseu Simão Ishariot, e foi o próprio Saulo quem 

conspirou juntamente com os altos sacerdotes Fariseus para que os escritos de Judas 
Ischkerioth  fossem roubados por Judas Ishariot à quem foram pagos 70 (setenta) 

moedas de prata, e mais tarde, mais 30 moedas de prata para que este ajudasse na 
captura de Jmmanuel/Emmanuel/Immanuel.  

Saulo foi pessoalmente o responsável pelo plano, e deu assistência na captura e na 
crucificação de Jmmanuel. Saulo acreditava que o Ensinamento de 
Jmmanuel/Emmanuel/Immanuel estaria destruído para sempre. Por meio da 

assistência financeira de seus amigos Fariseus de Jerusalém, Paulo iniciou sua carreira 
(falsa, com objetivos escusos) de discípulo do Ensinamento de Jmmanuel e saiu a 

ensinar uma versão totalmente distorcida de seu Ensinamento logo alterando o seu 
nome para Jesus cristo (Iesus Christus, em grego) pois ensinou falsa e erradamente nesta 

língua para as pessoas de Éfeso, Laodicéia, Atenas etc.  

Uma vez em que as lições de Jmmanuel/Emmanuel/Immanuel estavam sendo 

falsificadas pelos estudiosos das Leis Judaicas (Fariseus e Saduceus) e foram 
introduzidas nos grupos remanescentes de seguidores de Jmmanuel para confundi-los e 

evitar que esses descobrissem sobre a Verdade e soubessem a respeito da CRIAÇÃO, 
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mais e mais falsificações foram sendo introduzidas no Ensinamento Verdadeiro de 

Jmmanuel. Naquela época, 95% das pessoas não sabiam ler, e nem escrever, portanto 
foi para esses sacerdotes muito fácil executar tais coisas de modo que ninguém poderia 

ter acesso as literaturas, ou outras fontes escritas, para verificar se algo havia sido 
distorcido, porque não podiam ler os escritos originais.  

De modo a interessar as mentes dos Gregos, a palavra “Christus” foi acrescentada por 
Paulo, ao falso nome Jesus (Iesous em grego). Como citado acima, a palavra Christus – 

“O Ungido” não se refere aqui a unção com óleos mas sim a unção com o sangue 
humano ou de animais sacrificados.  

Uma das mais repulsivas práticas ocultas dos bárbaros Gregos pagãos da época, era o 

assassinato de crianças e jovens virgens em cerimônias secretas. O sangue desses “cordeiros” 

sacrificados eram recolhidos em grandes potes “sagrados” de argila. Este sangue 

posteriormente era esfregado sobre os corpos dos participantes desse ritual imundo. 

Aquele que recebia as marcas ensanguentadas desta “unção” em seu rosto e pele era 

chamado de “O UNGIDO”, ou seja, “CHRISTUS” em Grego, traduzido para Cristo 
em português. A maioria desses sacrifícios e oferendas votivas consistiam de tributos 

humanos que eram oferecidos a alguns “deuses” sedentos por sangue e que exigiam 
sacrifícios. Somente muito tempo depois é que esses assassinatos humanos foram 

lentamente sendo substituídos por óleos e unções aromáticos. Ao invés de Seres 
Humanos, as pessoas cada vez mais utilizavam animais, frutas, e vegetais.  

É por todos esses motivos que ainda hoje o título Christus ou Cristo representa a 

negatividade absoluta, o desprezo  pela CRIAÇÃO e representa o mal no homem e no 

planeta Terra, e seu valor numerológico simbólico é 666 (χξς deve ser lido em língua 

grega para se compreender pois, em grego, não se escreve com números mas sim com 

letras χξς, vide em seguida nestes textos).  

Em contraste com o Verdadeiro Ensinamento Espiritual de Jmmanuel, os ensinamentos 
confusos que se referem a um “Pai Celestial” por um personagem fictício, imaginário, 
denominado Jesus cristo, que contém uma ramificação negativa do desejo por sangue, 

da morte, da vingança, do olho por olho e dente por dente. Ao se pronunciar as palavras 
cristo ou Jesus ou Xesus, baseando-se nos Verdadeiros significados destas palavras, o 

seu significado maligno é liberado através do Cabalismo – uma ramificação negativa – 
repleta de manifestações e excessos negativos.   

Existem os irracionais crentes deístas e teólogos, que denominam o Profeta Jmmanuel 
pelos nomes de Yeschua, ou Yehoschua, sem ao menos saberem o verdadeiro 

significado e a origem deste nome falso e mentiroso. O Profeta Jmmanuel nunca, 
jamais, em momento algum, se chamou Yeschua, e nem Yehoschua, e nem Jesus. As 
palavras Yeschua e Yehoschua são um acrônimo que é uma palavra formada pelas 

letras, ou sílabas iniciais, de palavras sucessivas de uma locução, ou pela maioria destas 
partes, são, portanto, um acrônimo para as palavras em hebraico “Yemach Shemow W-

zikhrow”, e que significam "Que o Seu Nome Seja Esquecido E a Sua Lembrança Seja 
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Apagada”, ou seja, que o nome do Profeta Jmmanuel seja esquecido, e seja apagado da 

memória das pessoas.  

E essas palavras Yehoschua ou Yeschua foram utilizadas no perverso livro paródia Séfêr 

Toledot Yeschu, ou Toledoth Yeschu (literalmente O Livro da História de Jmmanuel 
ou as Gerações de Jmmanuel, ou a Vida de Jmmanuel) que é um documento muito 

antigo, medieval, e de origem rabínico judaico, e que é uma paródia que faz zombaria 
do Profeta Jmmanuel, chamando-o pelo nome de Yehoschua Ben Pandira e filho de 

uma mulher de nome Myriam, e foi muito amplamente difundido na Europa, e no 
Oriente Médio, no período medieval.  

Quase todas as cópias deste livro mentiroso e perverso, e uma farsa, de nome Séfêr Toledot 
Yeschu ou Toledoth Yeschu são da Era Medieval. O manuscrito mais antigo deles é do 
século 11. Existem cópias em hebraico e versões em judeo persa e árabe bem como em 

Yíddísh e judeo espanhol. Alguns estudiosos afirmam que a fonte deste livro Sefer Toledot 
Yeschu, ou Toledoth Yeschu não é anterior ao século 16 e sua compilação não é anterior 

ao século 19.  Textos que desprezavam o Profeta Jmmanuel.   

A comunidade hebraica diz que o nome Jesus, em hebraico é Yeschu, no modo tradicional 

hebreu para o nome Jesus. O nome Iasous, em grego, é o equivalente para a palavra 
hebraica Yehoschua, ou Yeschu. As letras deste pseudônimo hebreu Yehoschua, ou 

Yeschu, foram transcritas para o grego Koiné, que não possui o som s h, Ieschú, e onde, 
normalmente, não se alteram os nomes próprios, conjugando-os, Iesoús. Os Romanos 
traduziram este nome dando para este o sufixo masculino em Latim “US”, ou seja: Iesús. 

No Século 14 as letras iniciais "I”, foram alongadas de modo a distingui-las da letra "I” em 
“Iesús” (Jesus).  

Nunca se deve denominar o Profeta Jmmanuel pelo nome Yeschu, ou Yehoschua, pois 
estes nomes falsos e mentirosos, significam em Verdade "Que o Seu Nome Seja Esquecido 

e a Sua Lembrança Seja Apagada”. E o nome do Profeta era Jmmanuel não era Jesus, e 
nem Yeschu, e nem Yehoschua, era pura e simplesmente Jmmanuel.  

O mesmo é também Verdade, neste mesmo contexto, com as terminologias, e conceitos, 
pseudo espiritualistas e místico esotéricos irracionais e ilógicos, tais como: “Princípio 

Crístico”, “Princípio Divino”, “Consciência Crística, ou energia Crística”, “Consciência 
de Jesus”, “Energias Crísticas”, e assim por diante. Portanto, qualquer um, que se refira ao 

Profeta Jmmanuel como sendo, “O Cristo”, Yehoschua, ou Yeschu, ou se utilize de 
qualquer frase, como, “Cristo, o Redentor”, “O Cristo Vivo”, “Cristo Cósmico”, etc. 
estará perpetuando, uma prática deplorável, e não tem a menor noção do que está dizendo, 

e está agindo contra as Leis e Recomendações da CRIAÇÃO, conforme ensinou o Profeta 

Verdadeiro Jmmanuel. 

Qual outra “Besta”, que é mencionada nos Livros das Revelações, poderia trazer tanto 
sangue, separação, a Guerra, e a Destruição por dois mil anos senão uma “Besta” com este 

nome? Portanto, é de extrema importância que os Seres Humanos da Terra se voltem para 

o Verdadeiro Ensinamento da CRIAÇÃO, e que destruam, esmaguem, de uma vez por 
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todas cada formação de palavras que possam estar associadas ao culto fictício na figura de 

Jesus cristo. Veja abaixo, e na página seguinte, explicações detalhadas e descubra quem é a 

Besta Xesus χξς Antilogos 666.  



JESUS/XESUS É O VERDADEIRO ANTILOGOS 666  

– TRABALHO DE DER BEOBACHTER EDELWEISS 

 6 

 

 

 



JESUS/XESUS É O VERDADEIRO ANTILOGOS 666  

– TRABALHO DE DER BEOBACHTER EDELWEISS 

 7 

 

 
O NOME “JESUS CRISTO” SIGNIFICA O 

NOME DO Antilogos 666 = χξς 

Extraído de Profecias e Predições - Billy Meier 
(MENSAGEM DE SERES ESPIRITUAIS ELEVADÍSSIMOS DE PETALE)

 

 
Leia isso Leitor(a) e veja o que eles os Verdadeiros Espíritos elevados de Petale dizem quando entram em 
contato com alguém que realmente tem contato com esses seres espirituais Verdadeiros: este é um pequeno 
exemplo de um texto recebido por Billy Meier dos seres espirituais elevados e que SABEM de Verdade a 
respeito da História da Terra, e sobre a Verdade de quem é e quem foi Jmmanuel/Emmanuel/Immanuel. 
 

“O Antilogos 666 Jesus Cristo é o Filho do Mal, é o Adversário Mortal contra o Conhecimento, a Verdade e a 

Sabedoria, o Antilogos 666 Jesus Cristo é o adversário do Amor, da Paz, da Reverência, e da Harmonia. Jesus 

Cristo é o Antilogos 666 em múltiplas formas. É a Força do Mal, é o Antilogos 666, que é contra a Verdade da 
CRIAÇÃO, contra a Verdade do Espírito, e contra a Observância das Leis e Recomendações da CRIAÇÃO. O 

Antilogos 666  é a manifestação e o poder de tudo o que é ilegal, da Loucura, e do Derramamento de Sangue. É a 
manifestação do poder do mal, da mentira, de todos os tipos de seduções, enganos, das fraudes, dos 
ensinamentos falsos e errôneos. E todos aqueles que acreditam e aceitam nele estão perdidos por causa dos 

falsos ensinamentos do Antilogos 666 pois não aceitam o Amor pela Verdade para que se sejam resgatados. Ele é 

o filho da destruição, é o Antilogos 666, o Maligno, o que traz a confusão, é o que rasteja, que espreita, é o 

mortífero, é o assassino da Verdade, o Antilogos 666, é a desgraça, e a morte. É o contrário do que é 

Jmmanuel/Emmanuel/Immanuel é para Luz, o Antilogos 666 era o seu duplo, mas já não é mais. O seu poder só 

almeja a guerra, a sua paz é guerra, o seu Amor clama por sangue, clama pela ganância e a tirania. O Filho do Mal 

Antilogos 666 é poderoso, é toda a Miséria do Mundo por mais de 2000 mil anos. O Conhecimento do Espírito, a 

Força, a Verdade, e a Sabedoria ficaram comprometidos por sua causa. O Antilogos 666,  venerado como Jesus 

Cristo, chama a si mesmo de enviado de deus, ele assassinou a Verdade.  A era do Antilogos 666  o Filho do Mal, é 
a era do Medo e da Miséria, de guerras de Norte a Sul, de Leste a Oeste. É a Era dos Vícios, que são 
considerados virtudes, era da exploração da fé em cultos religiosos deístas, cultos que matam a Verdade, cultos 
que roubam as Consciências dos Seres Humanos através da vontade do falso príncipe da paz, Seres Humanos 
que são escravizados, e aprisionados pelas falsidades das religiões deístas.” - Billy Meier. 

 

 

TALM. JMM. 27:46  E enquanto ele comia, Jmmanuel pegou o pão, partiu-o, e entregou-o aos seus discípulos e discípulas, e nós 

estávamos todos juntos ali, todos os doze discípulos e as dezessete discípulas, bem como também Maria, a mãe de Jmmanuel, e 

a de sua confiança Maria Madalena, no total éramos trinta e duas pessoas, e ele falou, dizendo-nos: “Pegai e comei; o corpo 

necessita de nutrição mesmo nos tempos de necessidades, de angústia,  de aflição, e de tristeza.”  
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Jesus = O Antilogos 666 = 

χξςus 
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Tradução da passagem original, em grego, acima: 

 
Rev 13:18  Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número 
da besta; porque é o número de um homem, e o seu número é seiscentos e 
sessenta e seis. 

 

 
 
 

Lord Xezus Christos - Senhor Xesus Christos 
 

Transcrito para o Hebraico Bíblico com as equivalências das letras em números. 
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A Numerologia e a Matemática Comprovam Também o nome JESUS 

O  

 

O NOME JESUS CRISTO REPRESENTA O ANTILOGOS 666! 
 

Por J.J. Hitt & Sean Mccullough - 19 de Julho 1994 - 18:11 
 
Me dê um pouco de tempo e um pedaço de papel para rascunho e será provado que o 
próprio Jesus Cristo é o 666, ou seja a BESTA ANTILOGOS 666! 
 
A = 1 X 9 = 9 
 

B = 2 X 9 = 18 
 
C = 3 X 9 = 27 
 
etc. etc. etc... 
 
Y = 25 X 9 = 225 
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Z = 26 X 9 = 234 
 

Então se comprova que, por meio de uma simples tabela numerológica de múltiplos de 9, 

obteremos  JESUS=XESUS=666: Some os números abaixo, conforme exemplo as 

letras do alfabeto indicadas acima: 
 

J = 90 

E = 45 

S = 171 

U = 189 

S = 171 

Total = 666 = cξς 

 

No que devemos ainda acrescentar: 

 
Não devemos nos esquecer da palavra "CHRISTOS" OU “CRISTO”. A palavra “Christos 

ou Cristo” é uma transliteração das palavras em Aramaico e Hebraico para Messiah ou 
Messias (Mashah ) utilizadas para o suposto papel que o personagem fictício, inexistente de 
Jesus/Yeshua/Yehoshua/ Yeshuw(a) MESSIAH/MESSIAS 
 
Observe bem como a palavra MESSIAH (Mashah) se encaixa perfeitamente bem na tabela 
dos múltiplos de nove. 
 
 

SOME o total e veja o resultado! 

 

M == 117 

E == 45 

S == 171 

S == 171 

I == 81 

A == 9 

H == 72 

 

O TOTAL DA SOMA É EXATAMENTE 666=cξς!! 

 
A palavra grega para Messiah ou Messias é "Christos", "Messias" que é a transliteração da 
palavra hebraica "Mashah"ou seja “Ungido”.  
 
Mais frequentemente Mashah é um ato, um ritual usado para a indução cerimonial aos 
ofícios de liderança, era uma ação que envolvia o verter de óleo/azeite e que era guardado 

e um chifre sobre a cabeça de um individuo. E assim é! Aqui realmente há Sabedoria! 
Entendes agora quem é o Antilogos ou seja o Anti Sabedoria, o Anti Lógica, Anti Paz, o 
Anti Harmonia, o Anti Conhecimento?  
 
É muito diferente daquilo que as pessoas erroneamente entendem, ou conhecem 
falsamente como Anticristo pois a palavra VERDADEIRA ANTILOGOS foi alterada 
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pelos escravizadores da humanidade das igrejas de Roma há muitos séculos de modo a 

enganar a humanidade! 
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A Proibição da Leitura da Bíblia 
 

PORQUE, QUEM LESSE A BÍBLIA EM GREGO OU LATIM  
ERA CONDENADO PELAS IGREJAS! 

 
A "ESTRELA DA MANHÃ" OU SEJA LUCIFER, O ANTILOGOS 666 

 

O Verdadeiro Significado no nome:  

“Jesus  χξς  Cristo” 
 

Rev. 13:18, em grego 

 
 

"Apenas os segredos pequenos precisam ser protegidos. Os grandes são mantidos 

confidenciais pela incredulidade do público." - Marshall McLuhan 

 

“Dê para um homem qualquer um peixe e ele o comerá e se saciará durante um dia 

inteiro. Mas dê ao homem uma religião e ele ira morrer de fome de tanto rezar pedindo 

por um peixe. -- Judith Bandsma 

 
Isaias 14:12 - Quem é "a estrela da manhã, o filho da alva?? 
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Il Illuminato=Lucifer=Jesus=666 
 

A Verdade dos Mentirosos e escravizadores da humanidade é esta:  

“É um ato de virtude enganar e mentir, quando, por tais meios, os interesses da igreja possam ser 

promovidos” - Bispo Eusébio (260-339).  

A Verdade dos Mentirosos e escravizadores da humanidade é esta:  

 

“Quão bem sabemos o quanto lucrativa esta superstição da fábula de Cristo tem sido para nós.” 

 - Papa Leão X (1513-1521). 

 
Os textos a seguir devem ser lidos com a máxima calma possível, passo a passo. 
 

Por mais de 2 milênios milhares e milhares dos chamados "ocultistas", "místicos", 

"esotéricos", "cabalistas", "adivinhos", "astrólogos" e tudo quanto é tipo de sabe-tudo 
arrogantes e presunçosos, "ólogos e ólogas", com todos os tipos de "truques pseudo-

advinhatórios" existentes (os sabe-tudo que na verdade não sabem é absolutamente 
nada!) e esses sabe-tudo quando sabem das coisas se escondem por detrás das moitas de 

suas próprias mentiras fazendo fortunas imensas ao escreverem livros falsos cheios de 
suas falsas filosofias e doutrinas fantasiosas para enganar aqueles que possuem fé 
interior e os seguem piamente, e todos esses sabe-tudo tentaram, sem medir esforços, e 

sem sucesso algum, adivinhar quem era a chamada Besta 666 ou que é mencionada em 

Revelações/Apocalipse como Xes,  A Besta Xesus cξς Antilogos 666 (cξς = 666 em 

grego). Pura e simples perda de tempo destes pobres diabos ocultistas-esotéricos-
místicos arrogantes sabe-tudo, enganadores e enganados que apenas gastaram o seus 

cérebros e a sua saliva em longos e inúteis discursos, e também muito dinheiro ao 
escreverem livros e mais livros inúteis, puro lixo pseudo-esotérico, 

cristoísta/teosófico/maçônico/esotérico/espiritista/ocultista, sem qualquer valor 
algum, embora tenham embolsado fortunas, grandes lucros financeiros também: 

dinheiro suado dos iludidos, incautos e escravizados crentes deístas.  
 
Muitas e variadas personalidades (sejam essas mortas ou ainda vivas) da história recente 

da Terra foram apontados como "candidatos" a ser a chamada Besta Antilogos 666 e na 
realidade houveram inumeráveis personalidades ligadas à política e a religião 

internacional. 

 

Contudo, até os dias de hoje absolutamente ninguém, ninguém, do mundo “leigo”, foi 

capaz de perceber que a chamada BESTA ANTILOGOS 666 sempre esteve "embutida" 
em suas próprias mentes, corações, e almas e sempre esteve em torno de si mesmas por 

mais de 2 milênios dentro e fora das chamadas Igrejas - sejam essas de qualquer 
denominação existente - em todo o Planeta Terra, de Norte a Sul e de Leste a Oeste e 

que na realidade a BESTA ANTILOGOS 666 é e sempre foi esse personagem perverso 



JESUS/XESUS É O VERDADEIRO ANTILOGOS 666  

– TRABALHO DE DER BEOBACHTER EDELWEISS 

 17 

 

e hediondo que qualquer um pode encontrar dependurado numa cruz em qualquer 

igreja pelo mundo afora, um personagem fictício e inexistente criado e têm sido 
sustentado pelos escribas e Fariseus de grupos sectários, trevosos, secretos, escondidos e 

"ocultos", já devidamente mencionados alhures no Talmud de Jmmanuel, e mais 

precisamente pela "Santa do Pau Oco Madre Igreja do Vaticano - Roma- Itália" de 
onde nasceram ou derivaram todas as outras Igrejas de várias denominações existentes 

na Terra, sem exceção e a "Consciência da BESTA 666" foi e tem sido implantada nas 
mentes do seres humanos da Terra por todas essas mesmas miríades de igrejas e seitas e 

grupos e ordens e fraternidades secretas, ocultas ou não de todas as denominações sem 
exceção de nenhuma delas sequer! 

 
Os pastores, bispos, oradores, sacerdotes católicos ou evangélicos e outros iludidos, os 
auto enganados, e os enganadores e escravizadores dos incautos não ousam dizer nada 

a respeito deste assunto porque eles, desta maneira, afastariam os cegos e pobres 
enganados, que saberiam da verdade verdadeira, e se afastariam de uma vez por todas 

de seus púlpitos ou altares enfeitados com simples imagens, bonecos e ídolos de gesso de 
argila, e de madeira. Os professores nas faculdades de teologia não ousam dizer nada 

também, porque todos eles, sem exceção, perderiam os seus ricos salários. Os políticos 
também não ousam se pronunciar a respeito pois seriam todos derrotados, numa reação 
em cadeia.  

 
Os editores de livros esotéricos e espiritistas também não ousam, se calam, pois eles 

perderiam os seus escritores, centenas e centenas deles ocultistas maçons espiritistas, 
que escrevem, que “canalizam” ou “psicografam” mentiras que são publicadas pelos 

editores, também maçons.  
 
Os comerciantes não ousam falar nada porque poderiam perder todos os seus clientes. 

Os homens intelectuais, os pseudosábios da moda com seus anéis de “doutor” nos 
dedos também não dizem nada a respeito pois temem perderem os seus fiéis fãs. E nem 

sequer os balconistas de bar não ousam dizer nada, porque eles poderiam ser 
despedidos. Então eu Der Beobachter Edelweiss – o Pensador Profundo - eu mesmo 

explicarei, em detalhes, a respeito da farsa da Bíblia e da sua falsidade evidente.  
 

O que significa a palavra Lúcifer? (do Hebráico heleyl, ben shachar; Septuaginta 

Φωσφόρος Phosphorus em grego heosphoros), da Vulgata, em latim, Lucifer; e em 

português, o Iluminado (Illuminato, em italiano, plural ∴ Illuminati ∴) ou Estrela da 

Manhã ou Matutina (há pequenas diferenças se forem consultadas várias Bíblias em 

várias edições diferentes, algumas usam a palavra direta Lucifer e outras estrela da 
manhã ou matutina ou da alva) O nome Lúcifer originalmente representa o planeta 

Vênus, enfatizando o seu brilho. A Vulgata emprega ainda este nome como sendo “a 

estrela da manhã ou matutina” (Jó 11:17), “o signo do zodiaco” (Jó 38:32). 
Metafóricamente, a palavra é aplicada ao Rei da Babilônia (Isaias 14:12) como o mais 

proeminente entre os príncipes de sua época e também ao alto sacerdote Simão filho de 
Onias (Eclesiastes 50:6) por sua grande virtude, a glória do céu (Apocalipse/Revelações 

2:38), por motivo de sua excelência, e finalmente ao próprio Jesus Cristo ( 2Pedro 1:19 e 
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Apocalipse/Revelações 22:16) a “Exultação” do Santo Sábado), a verdadeira luz (?) de 

nossa vida espiritual (sic). Da versão Siríaca e da versão de Áquila deriva o substantivo 
em Hebraico helel Da palavra yalal, “lamentar”. “São Jerônimo” concorda com elas. 

(Isaias 1:14) e torna o nome Lúcifer como sendo o principal nome do “Anjo Caído” que 
deve lamentar a perda da glória de seu esplendor original como a estrela da manhã).  
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Na tradição cristoísta este significado para Lúcifer tem prevalecido. (Petavius, De 

Angelis, III, iii, 4). A.J. MAAS ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA E 

ENCICLOPÉDIA CATÓLICA. (Petavius, De Angelis, III, iii, 4). The Catholic 

Encyclopedia. (Copyright: The Catholic Encyclopedia) 
 

Lucifer é ainda um outro nome para Satanás∴ ou “Satan, que nada mais é que uma 

palavra árabe: Ash-Shay-tan e também, Shaitan, Sheitan e em hebraico significa: 
"adversário" (e que são também personagens malignos fictícios que foram criados pelos 

fanáticos e ∴ MENTIROSOS ∴  das ∴igrejas cristãs∴  e é este o verdadeiro significado 

VÁLIDO, pois o seu significado ∴Maligno está no Consciente Coletivo de toda a 
humanidade, por milênios, e foi implantado, propositadamente, nas mentes humanas 

pelos antigos homens da ∴igreja e das sociedades secretas∴, em conjunto, de modo a 
criar na humanidade e nos cegos seguidores de suas falsas crenças o medo pois esses 

loucos, dementes das igrejas os ameaçavam com o “fogo” de um inexistente ‘inferno” 

para que esses não abandonassem a chamada “Santa Igreja”.  
 

Estes homens, estes “doutores” da igreja cristoísta da escravidão mentiram, tanto para si 
mesmos, e para toda a humanidade, que eles próprios se perderam nos emaranhados 

dos espinhosos Labirintos de suas próprias mentiras e ilusões e, perderam ainda, o rumo 
nas miríades de mentiras que foram escritas por eles mesmos que cometem o erro 
estúpido ao se enganarem quando se utilizam da palavra ou do nome Lúcifer e, em 

várias traduções diferentes da bíblia, eles alteram o nome original em latim Lúcifer para 
estrela da manhã, matutina, ou estrela da alva em algumas Bíblias e em outras não.  O 

mesmo é válido para o número 666 escrito na língua grega - χξς Antilogos 666. 

 
Quão “sábios” são esses tolos pseudo-doutores de batina e tiara em suas cabeças débeis 
mentais sem deixar de mencionar ainda os outros cegos arrogantes e auto-iludidos de 

terninho alinhado, uma gravata e uma grande Bíblia debaixo do braço, seguidores e 
pregadores de outras tantas miríades de igrejas e templos de culto deístas das mais 

variadas denominações existentes neste planeta, todos erguidos para DESVIRTUAR a 
humanidade, verdadeiras masmorras para escravizar a humanidade! Os Tolos são 

seguidores da própria Besta ANTILOGOS 666 e não sabem!  
 
Este denominado clero, estes “homens” da igreja estão tão imersos, atolados e 

totalmente emaranhados em suas próprias mentiras e que foram criadas por eles 
próprios que já não sabem mais o que fazer para corrigir as imbecilidades absurdas e as 

incontáveis e hediondas mentiras e erros crassos ao falsificarem as escrituras verdadeiras 
antigas e por terem escrito outras mentiras acrescentando-as nas escrituras e/ou 

profecias e previsões verdadeiras – dos antigos profetas verdadeiros – totalmente 
inconscientes de seus verdadeiros significados e, com certeza, 100% conscientes das 
verdades que eles, propositadamente, alteraram nas escrituras já não sabem mais o que 

fazer pois gigantesca, imensa, é a confusão que foi criada por todos esses pseudo sábios, 
Fariseus e Escribas das igrejas, das ordens secretas, ocultas, esotéricas, dos cultos, e das 

seitas crentes deístas (todas elas sem exceção são todas uma coisa só, comandadas por 
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uma única Ordem Trevosa entre colunas!) que ninguém mais absolutamente ninguém 

mais, sejam esses os seus estudiosos das escrituras ou os seus cegos e pios fiéis que 
acreditam e seguem com fé cega e fanáticas as mentiras desses Fariseus e Escribas de 

todas as denominações possíveis e imagináveis existentes por todo o orbe terrestre. 
 

São milhões e milhões de pessoas escravizadas pela mentira e a farsa da bíblia e das 
igrejas, das ordens secretas, discretas, ocultas e aparentes, antigas e místicas, ou cujas 
origens se perdem nas na noite dos tempos, que pensam que este livro denominado 

bíblia é o seu guia, conselheiro e consolador pessoal, e que este livro bíblia preenche de 
paz os dias atuais nos quais vivemos  e que este livro bíblia fará ou trará o futuro do 

mundo pleno de esperança e felicidade.  
 

São milhões e milhões de pessoas escravas da mentira crente deísta que acreditam que 
este livro imundo, perverso e mentiroso chamado Bíblia seja a fonte das Leis, da Justiça 

e da Clemência e que todo o Planeta Terra deve apenas a este livro falso toda a sua 

(falsa) liberdade e riquezas graças aos “ensinamentos”, as meia verdades, e as mentiras 
contidas propositais neste livro chamado bíblia e que são considerados os “únicos” 

sábios e benignos “ensinamentos”, que devem ser adotados por todas as civilizações do 
Planeta Terra. São milhões e milhões de pessoas hipnotizadas que imaginam que este 

livro bíblia é uma revelação da sabedoria e amor de um “deus” inexistente para o 
cérebro e o coração da humanidade – são milhões e milhões de escravos crentes deístas, 
de todos os matizes, que consideram este livro bíblia seja como uma tocha a iluminar e 

a conquistar a escuridão da morte, e que com o derramar de seu brilho haverá um 
“outro mundo” –  um mundo sem uma lágrima.  

 

Pura e simples ILUSÃO!  
 

Todas essas pessoas se esquecem ou não se dão contam da ignorância e da selvageria, 
do ódio pela liberdade, da perseguição “religiosa” contidas neste livro que foi falsificado 

e totalmente descaracterizado por Fariseus e escribas hebreus e do clero de Roma 
doentios do passado; elas se lembram de um céu, mas se esquecem todos das 
Masmorras de Eterna Dor que foram cavadas para elas e por elas próprias e dos milhões 

de templos propositalmente ERGUIDOS para desvirtuar e desencaminha toda a 
humanidade da Terra (leiam nas entrelinhas cabeças de bodes!) pelos Fariseus 

mentirosos por meio de falsos ensinamentos cristoístas, ocultistas, místicos e esotéricos, 
das meias verdades e das mentiras contidas neste livro chamado bíblia a também de 

tantas outras chamadas “escrituras sagradas” ou “palavra de deus” tudo feito pelas 
mentes doentias desses mesmos Fariseus e mentirosos que eram simples homens 
Fanáticos e sedentos de Poder e Glamour, e Glória.  

 
Essas pessoas se esquecem, e não sabem, e sequer sonham que foi exatamente este livro 

bíblia e as religiões deístas, o ocultismo, o esoterismo, o espiritismo (inventado pelo 
maçom farsante e mentiroso embusteiro Allan Kardec) quem lhes aprisionou os 

cérebros e corrompeu-lhes o seus corações e suas Consciências.  Essas pessoas 
escravizadas pelas mentiras e pela farsa crente deísta se esquecem e não sabem, e nem 
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sonham, nos mais íntimos de seus sonhos, que este livro bíblia é o inimigo da liberdade 

intelectual. Liberdade é a minha religião! clamam essas pessoas.   
 

Liberdade de mão e cérebro, de pensamento e trabalho, liberdade é uma palavra odiada 
pelos reis, detestada pelos Papas e pelos governantes. Liberdade é uma palavra que 

quebra tronos e altares -- isso deixa os Coroados sem assuntos, e a mão estendida da 
superstição sem suas esmolas, sem o seu butim pilhados de seus escravos e cegos 
descaminhados por esses Donos do Poder das Trevas Crente Deísta que escraviza o 

Planeta Terra há milênios.  
 

Liberdade é a flor e fruta de justiça -- o perfume de clemência. Liberdade é a semente e 
suja o ar e ilumina o orvalho e a chuva de progresso, de amor e alegria.  

 
Eles esquecem de sua ignorância e selvageria, seu ódio pela liberdade, sua perseguição 

religiosa; eles se lembram de céu, mas eles esquecem do calabouço de dor eterna. Eles 

esquecem que ele aprisiona o cérebro e corrompe o coração. Eles se esquecem que é o 
inimigo de liberdade intelectual. Liberdade é minha religião. Liberdade de mão e 

cérebro--de pensamento e trabalha, liberdade é uma palavra odiada por reis – é 
detestada pelo Papa. Liberdade é uma palavra que quebra, que arrebenta, que leva a 

ruína todos os tronos e altares existentes – faz com que aqueles que possuam coroa ou 
que governem e escravizam os povos fiquem sem os seus negócios, e faz com a mão 
estendida da superstição fique sem esmolas. Liberdade é a semente e o solo, é o ar e a 

luz, é o orvalho e a chuva do progresso, do Amor e da Felicidade.  
 

É evidentemente aparente que essas pessoas são psicóticas compartimentalizadas. Eu 
exponho aqui essa minha opinião de maneira verdadeiramente ofensiva para essas 

pessoas. Todas elas acreditam, no fundo de seus corações, numa religião completamente 
falsa somente porque essas pessoas foram condicionadas a isso desde que eram crianças 
para acreditar nisso por seus pais, ou por outras pessoas, pessoas essas que também 

foram, do mesmo modo, condicionadas a isso, foram enganadas, iludidas, e assim 
foram todas aquelas pessoas das gerações anteriores a elas já fazem 2000 e poucos anos 

por gerações e gerações e gerações.  
 

Os verdadeiros caminhos da ciência físico-química espiritual criacional foram 
totalmente queimados em seus cérebros pelos “Sereníssimos Veneráveis Mestres” das 
religiões, das seitas, dos cultos, das ordens secretas e não secretas. Essas pessoas 

possuem uma ínfima e defeituosa capacidade mental, são absurdamente ilógicas e 
irracionais e devem, por obrigação, se manter afastadas do contato com as crianças de 

qualquer idade, visto que as suas fés pias e psicóticas e esquizofrênicas podem ser 
induzidas nas Consciências das crianças inocentes, tal como é evidenciado pela 

transparente e óbvia psicose que afligem essas pessoas por todo o mundo.  
 
Eu não condeno as doenças psicóticas dessas pessoas, mas está além da compreensão 

que essas crianças devam sofrer a mesma aflição e as mentiras religiosas as quais essas 
pessoas estão condenadas a viver. Essas pessoas estão na mesma condição em que se 

encontram aquelas pessoas que foram molestadas quando crianças e que, por sua vez, 
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quando adultas, também molestam crianças em termos médicos e psicológicos. É 

compreensível  porque os cérebros dessas pessoas sofreram danos psíquicos além de seu 
controle.  

 
Essas pessoas com as suas pias fés na mentira religiosa são adultas e possuem total 

responsabilidade por suas ações por mais que se digam inocentes de suas aflições e 
ações. Assim como uma pessoa que tem uma doença grave essas pessoas são 
inimputáveis portadoras de uma doença e tem a obrigação de evitar espalhar ainda mais 

essa doença que se chama ou possui o rótulo de Catolicismo, Religião Cristoísta ou 
qualquer outra religião de culto crente deísta de tantas outras denominações e diferentes 

matizes e outras miríades de crenças existentes pelo mundo.  
 

O Livro  documento verdadeiro Talmud de Jmmanuel confirma e expões as claras 
tudo isso e o Talmud de Jmmanuel NÃO É um evangelho apócrifo e NEM é uma obra 

tola e falsa obra de ficção tal como é o livro (folhetim) chamado "Código Da Vinci" que 

não vale um centavo furado sequer, ou é um livro falso tal como o é assim chamado 
”Evangelho de Judas” recentemente traduzido. O Talmud de Jmmanuel NÃO É um 

texto mentiroso e ainda não contém a fantasias psicóticas pseudo esotéricas e novelescas 
canalizado pelos autoiludidos médiuns canalizadores farsantes ou é como as fantasias e 

tolices contidas nos livros cômicos do maçom e trevoso feiticeiro  farsante e mentiroso 
homem de preto Paulo Coelho.  
 

Eles falsificaram as palavras verdadeiras do Profeta Jmmanuel, e de todos os 
Verdadeiros Profetas do passado,  eles esconderam a VERDADE, falsificaram o 

Talmud de Jmmanuel e esconderam da humanidade um grande homem, um Sábio e 
Profeta Verdadeiro, e ao mesmo tempo um homem com profundo conhecimento da 

Natureza Humana, das Leis da Natureza e das Leis e Recomendações da CRIAÇÃO. 
Pegaram a sua vida Verdadeira e seus palavras Verdadeiras de Sabedoria e falsificaram 
os para seus propósitos pessoais e conveniências egoísticas.  

 
Os “evangelhos” e seu supostos escritores “apóstolos” ignorantes, - e que, sequer, eram 

capazes de ler ou escrever -  dão histórias esparsas e genealogias de um fictício e 
inexistente “Jesus” que são contraditórias, são ilógicas e irracionais em inúmeras 
passagens.  
 
 

Houveram tempos em que traduções da bíblia eram proibidas pela igreja. Quando a 
Igreja católica oficialmente privava as pessoas comuns de lerem ou até mesmo de 

possuir a Bíblia traduzidas em seus proprios idiomas. Este fato histórico é admitido por 
escritores católicos. 

 

A leitura da Bíblia, até mesmo em latim, foi proibida pela igreja para as pessoas comuns 
sem permissão. Além disso, em relação às traduções da Bíblia vernaculares os bispos, 

em vários lugares, tiveram às vezes, e até mesmo muitos séculos antes, que exercitar 
maior vigilância quando eles se deram conta de que tais traduções estavam sendo lidas 

em encontros secretos.  
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O Papa Inocêncio III declarou em 1199:   
   

"... devem ser reprovados aqueles que traduzem os Envangelhos, as cartas de Paulo, o 
os Salmos, etc., em francês. Os mistérios da fé não são explicados para qualquer um. De 
fato, eles não podem ser entendidos por todo o mundo mas só por aqueles que estejam 

qualificados para os entender." 
 

O Conselho de Toulouse (1229) e Tarragona (1234) proibiu as pessoas leigas de lerem as 
traduções vernáculas da Bíblia. O Papa Pio IV exigiu  dos bispos que eles recusassem 

que as pessoas comuns lessem até mesmo as versões católicas da Bíblia, a menos que os 
seus confessores ou padres de suas paróquias julgassem que tais leituras se provassem  

benéficas. 
 

Os clérigos que discutiam contra a legalidade e a conveniência das traduções da Vulgata 

(bíblia em latim) se fundamentavam e argumentavam principalmente que uma leitura 
geral da bíblia pelas pessoas comuns seria uma infração aos "ensinamentos" do oficío do 

clero, e seria  contrário as  diferentes  ordens da "divina economia financeira"  da Igreja.  

Eles também alegavam  que o "mistério"  das  "santas escrituras"  eram improdutivos para 

as pessoas comuns, e que a familiaridade das pessoas comuns com a Bíblia as 
conduziria a irreverência, e que as dificuldades linguísticas das traduções eram muito 
grandes, e ainda que determinados versos bíblicos como deveriam ser considerados 

como traduções proibidas. 
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Il Illuminato 
(italiano, plural Illuminati∴) 

 
Aqui, em seguida, o leitor irá compreender, com profundidade, o motivo REAL E 

VERDADEIRO da bíblia ter sido proibida de ser lida pelas pessoas comuns. Portanto, é 
aconselhável que o leitor, agora, e como uma referência, tenha em mãos uma Bíblia.  

 

A Igreja escravizadora da humanidade estabeleceu durante séculos que Lúcifer∴ 

(italiano il Illuminato, Illuminati; plural do latim illuminatus, "aquele que é iluminado", 

singular Illuminato, o que brilha, que resplandece) é o equivalente ao Demônio ou Satã. 
Este dogma considera que Lúcifer é Satã, o Príncipe das Trevas. Por favor, leia todo este 
texto, passo a passo para entender com profundidade. 

 

O que você pensaria se descobrisse que ∴LÚCIFER∴, O ∴Antilogos 666∴ é o próprio 

nome Jesus cristo de Verdade?  
 
Este parágrafo apresenta um pequeno problema para os cristãos que, automaticamente, 

relacionam a palavra Lúcifer com o Demônio , e representa um grande mistério para os 

acadêmicos estudiosos de textos antigos. A passagem em hebraico "heleyl, ben 

shachar" (em hebraico, heilel ben-shachar, שחר בן הילל; 

em grego na Septuaginta, Φωσφόρος Phosphorus) cuja tradução literal seria "estrela da 

manhã, o que brilha, o filho da alvorada". Lúcifer ou  Satã (cuja origem é 

o hebraico Shai'tan, que significa simplesmente adversário). 

 

O nome Lúcifer (italiano il Illuminato, Illuminati; plural do latim illuminatus, "aquele 

que é iluminado", singular Illuminato, o que brilha, que resplandece) é frequentemente 

aplicado a figura de Satanás . A palavra "Lúcifer" é a tradução em algumas Bíblias 
(ainda que não nas versões portuguesas mais comuns) da palavra hebraica hêlîl em 
Isaías 14:12. Versões bem conhecidas como a Revista e Corrigida, a Revista e 

Atualizada (1 e 2) e a Linguagem de Hoje traduzem esta palavra como "estrela da 
manhã." 

 

São Jerônimo, ao traduzir a Vulgata no século 4 DC, atribuiu Lúcifer ao anjo caído, a 

serpente tentadora das religiões antigas. 
 

Lúcifer se refere a Satã (Hebraico: ָהַטַשן ha-Satan∴, "o acusador) (em Arabe Shayṭān∴ 

يطا ش  visto que é o mesmo título (estrela da manhã ou portador de luz) e isto é usado para ( ن

ser referir ao próprio nome Jesus cristo nos textos escritos em grego (Rev. 13:18, em 
grego) e em latim, em versos tal como em Apocalipse 22:16. As igrejas alteraram, 
alternando, propositadamente, os nomes Lúcifer e estrela matutina em suas impressões 

de suas bíblias de modo a confundir as pessoas.  
 

Juntamente com o argumento da proibição da tradução e leitura da bíblia, é que não era 
a função das pessoas comuns lerem a bíblia, e que as escrituras eram “o maior dos 
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mistérios”,  e que as mentes das pessoas comuns eram incapazes de lidar com os 

"místerios" da Bíblia. 
 

Pegue as suas bíblias de preferência e estude cada uma das passagens indicadas abaixo, 
passo a passo, siga as passagens indicadas, siga lendo as passagens passo a passo: 
 
O leitor(a) poderá ler a seguinte passagem ou verso em ISAÍAS 14:12 
 
PRIMEIRAMENTE EM LATIM ORIGINAL  VULGAR, ASSIM COMO ESTÁ ESCRITO NA 
BÍBLIA VULGATA QUE É UTILIZADA OFICIALMENTE PELA IGREJA CATÓLICA DE 
ROMA, NO VATICANO, ONDE PODEMOS LER A PALAVRA LÚCIFER.  
 
Leia este verso abaixo direto na Bíblia Vulgata Online original, em Latim, no próprio 
Website do Vaticano sobre o texto, procure por si mesmo no Website do Vaticano 
pela Bíblia Vulgata: 
 
ISAIAE 14:12 QUOMODO CECIDISTI DE CAELO LUCIFER QUI MANE ORIEBARIS 
CORRUISTI IN TERRAM QUI VULNERABAS GENTES. 
 

Italiano: ISAIA 14:12  “Oh come sei caduto dal cielo, *risplendente, figlio dell’aurora! 

 

“Risplendente, Illuminato”, ebr. hehlèl. Gr. ho heosfòros, “il portatore dell’aurora (del 

mattino)”; lat. Lucifer, “portatore di luce”, Illuminato.  
 

 
 
O leitor poderá ler o seguinte texto em português em Isaías 14:12 
 
Port.: Isaías 14:12  Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! como foste 
lançado por terra tu que prostravas as nações! 
 
Port.: Isaías 14:12 Como caíste do céu, ó Lúcifer - estrela matinal! Como foste lançado 
por terra, tu que te atiravas com força contra as nações do mundo. (Bíblia em português – 
NVI - Nova Versão Internacional)  (Copyright © 2000 by International Bible Society.) 
 
Alemão/Deutsch: Jes:14:12 Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! 
Wie bist du zur Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest! (LUT) 
 
Inglês/English: Isaiah 14:12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the 
morning! [how] art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations! (KJV) 
 
Español/Espanhol: Isaias 14:12 ¡Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo 
de la aurora! Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 
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Nota de "Der Beobachter Edelweiss": Algumas traduções modernas da Bíblia a palavra 
Lúcifer foi alterada, ou traduzida, para “ó estrela da manhã!”. Como nos exemplos 
abaixo: 
 
Deutsch/Alemão: Jes:14:12 Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! 
Wie bist du zur Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest! (LUT) 
 
Inglês/English: Isaiah 14:12 How you have fallen from heaven, O morning star, son of the 
dawn! You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations!  
 
Inglês/English: Isaiah 14:12 “O how you have fallen from heaven, you shining one, son of 
the dawn! How you have been cut down to the earth, you who were disabling the nations! 
 
Inglês/English: Isaiah 14:12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the 
morning! [how] art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations! (KJV) 
 
Inglês/English: Kent, W. (1908). Devil. In The Catholic Encyclopedia. New York. 
 
How art thou fallen from heaven, O Lucifer, who didst rise in the morning? how art thou 
fallen to the earth, that didst wound the nations? And thou saidst in thy heart: I will ascend 
into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit in the mountain of the 
covenant, in the sides of the north. I will ascend above the height of the clouds, I will be like 
the most High. But yet thou shalt be brought down to hell, into the depth of the pit. (Isaiah 
14:12-15) 
 
Español/Español: Isaias 14:12 ¡Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo 
de la aurora! Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones.  
 
Spanish/Español Isa 14:12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! Cortado 
fuiste por tierra, el que echabas suerte sobre los gentiles. 
 
O nome Lúcifer aqui também foi alterado para “estrela da manhã”: 
 
Port.: Isaías 14:12 Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! como foste 
lançado por terra tu que prostravas as nações!  
 
E, finalmente,  a grande revelação e o motivo pelo qual a Igreja proibia as pessoas de 
traduzir a Bíblia do latim ou da língua grega. Preste bem atenção nas palavras abaixo: 
 
REVELAÇÕES OU APOCALIPSE 22:16  Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar 
estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, *a resplandecente 
Estrela da Manhã. (portanto o significado do nome Jesus cristo é realmente Satanás, o 
Lúcifer, o Antilogos 666 como podemos ver ao observarmos a situação de miséria, 
desgraça, sangue, morte, guerras, e destruição que esse nome de cristo dos infernos 
trouxe para o planeta terra) *Estrela da Manhã = Lúcifer. 
 
∴Illuminati∴, (plural do latim illuminatus, "aquele que é iluminado", singular 
Illuminato, o que brilha, que resplandece. 
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Rev 22:16 (PJFA)  Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das 
igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente *Estrela da Manhã.  
(*Estrela da Manhã = Lúcifer). 
 
Rev 22:16 (SRV)  Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en 
las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente, y de la 
mañana.  
 
Rev 22:16 (KJVA)  I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the 
churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.  
 
Rev 22:16 (FLS)  Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les 
Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. 
 
Fica muito bem claro agora o motivo verdadeiro da igreja mentirosa condenar as pessoas 
que fossem pegas lendo a bíblia na língua grega, ou te traduzissem a bíblia a partir da 
língua grega ou do latim, fossem condenadas à morte, pois o Grande Segredo a respeito 
da grande mentira e da farsa que é o nome “Jesus cristo” em grego está oculto na própria 

bíblia que é um Verdadeiro Livro de Magia Negra.  

 

 
 
A Bíblia inteira é um livro maldito de magia negra, e é uma ferramenta subliminar 
extremamente poderosa cheia de números ocultos, de mensagens, de alegorias, e cheia 
de material roubado que foram corrompidos de religiões deístas antigas. Além disso, este 
livro bíblia foi infuso com energia psíquica e poder oculto para instilar medo e torná-la 
acreditável. Quando os olhos da pessoa são abertos e a pessoa passa a ter o 
conhecimento necessário, então o feitiço da bíblia sobre a pessoa já não terá mais 
efeito.  
 
A história REAL de Jmmanuel sempre foi conhecida, no passado, por determinadas 
pessoas do Oriente Médio, que passavam a história do Profeta Jmmanuel de boca a 
ouvido, e essas pessoas deixavam as suas marcas ocultas em antigos pergaminhos e essa 
história de Jmmanuel secretamente alcançou a Europa história essa que era mostrada, de 
modo disfarçado, através de antigas pinturas medievais feitas por pessoas que conheciam 
a Verdadeira História do Profeta Jmmanuel. 
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Imagem do Antilogos 666 A BESTA cujo nome é Xesus Cristo. 

Jmmanuel/Emmanuel/Immanuel NUNCA foi e nunca se chamou Jesus 

cristo! 

Jesaja 7:14  Darum so wird euch der JSCHWJSCH selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist 

schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. (Immanuel 

Isaías 7:14  Portanto o JSCHWJSCH mesmo vos dará um sinal: eis que uma jovem mulher conceberá, e 
dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel.  (Emmanuel seu nome Verdadeiro sempre foi esse e 
nunca Jesus) 
 
Jesaja 8:8  und werden einreißen in Juda und schwemmen und überher laufen, bis daß sie an den Hals 
reichen, und werden ihre Flügel ausbreiten, daß sie dein Land, o Immanuel, füllen, soweit es ist.  
 
Isaías 8:8  e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele e chegará até o pescoço; e a extensão 
de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. (seu nome Verdadeiro sempre foi esse e nunca 

Jesus) 
 

TALM. JMM. 26:36  Assim tu irás enlaçar e escravizar as terras por onde viajares, por causa de 

teus ensinamentos falsos e errôneos em cultos e seitas religiosas deístas malignas, e, assim, tu 

irás me chamar “o Ungido” entre eles.  

TALM. JMM. 26:37   Será tua a culpa, devido a tua falta de entendimento, que eles me 

chamarão de Jesus Cristo, que significa “Jesus - o Ungido”; sem te atentares de que eu não me 

chamo Jesus, mas me chamo e sou chamado Jmmanuel, e eu NÃO SOU nenhum Ungido.  
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JSCHRJSCH SEMJASEs Kontakt mit Herr Billy Meier 

 

Plejadisch-plejarische Kontaktberichte, Gespräche, Block 2 

 

Kontakt nr. 45, Mittwoch, 25. Februar, 1975 03:04 Uhr 

 

Verse/Linien von 138. bis 148. 
 
 

Relatórios dos Contatos Plejadianos-Plejaren, Diálogos, Bloco 2 

 

Contato Número. 45, Quarta-Feira, 25 de Fevereiro de 1975, 03:04hrs, linhas 138 até 148. 

 

Passagens dos Diálogos Reais Face a Face de JSCHRJSCH PLEJARIN SEMJASE com Billy 

Meier. 

 

 

JSCHRJSCH PLEJARIN SEMJASE: 
 
138. Die Zahl 666 trifft wohl auf einen Menschen der Erde zu, zugleich aber auch auf einen Ausserirdischen 

und auf beider Werk. 

 

138. O número 666 aponta completamente para um dos Seres Humanos da Terra, mas, ao 

mesmo tempo, também para um extraterrestre, e para o trabalho de ambos. 
 
139. Zu beachten dabei ist aber, dass der irdische Mensch wider seinen Willen zum Zahlenwert 666 gelangt 
ist, zum Antilogos nämlich, zur Lüge und Unwahrheit. 
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139. Portanto então, se deve ter em mente que o Ser Humano da Terra chegou ao valor 

numérico de 666,  ou seja, ao Antilogos, às mentiras e às falsidades - contra a sua vontade. , 

 
140. Dies durch einen ihm wider seinen Willen zugegebenen Lügennamen, gegeben durch Fanatiker, 
Lügner und Betrüger, durch Religionen, Scharlatane und Machtgierige. 

 

140. Isso aconteceu por meio de um falso nome atribuído a ele contra a sua vontade e que foi 

dado por fanáticos, mentirosos e enganadores, pelas religiões, pelos charlatões, e pelos 

gananciosos por poder. 
 
141. Also trifft der Wert der Zahl 666 nicht auf die eigentliche Person und das Denken und Tun dieses 
schon längst dahingegangenen Erdenmenschen zu, sondern auf die Wahngestalt, die aus ihm gemacht 
wurde und die als religiöse Kultgestalt die Erde beherrscht. 

 

141. O valor do número 666 também não aponta para a pessoa essencial e os pensamentos e 

atos desse humano da Terra, já há muito tempo falecido, mas sim para a figura enganosa que 

foi feita dele e que governa a Terra como uma figura de culto religioso. 
 
142. Es ist dies das absolut Böse und Irreale, das Vernichtende und Zerstörende, nämlich die Lüge und 
Unwahrheit, das Antilogos. 

 

142. É isso que é o Mal Absoluto e Irreal, o Aniquilador e o Destruidor, isto é a mentira e a 

inverdade, é o Antilogos. 
 
Billy: Das ist sehr gut dargelegt, doch du könntest ruhig den Namen nennen. 

 

Billy: Isso está muito bem explicado, mas você ainda poderá dizer o nome. 
 

JSCHRJSCH SEMJASE: 
 
143. Der Name ist in kabbalistischen Kreisen schon sehr lange bekannt, auch der des Ausserirdischen und 
seines Werkes. 

 

143. O nome já é conhecido, há muito tempo, nos círculos Cabalísticos, como também o 

nome do extraterrestre e o seu trabalho. (o nome é Ashtar Sheran) 

 
144. Doch aber versuchen seit zweitausend Jahren die Kabbalistiker die Zahlenwerte der Buchstaben zu 
verfälschen, weil sie die Wahrheit nicht anerkennen wollen. 

 

144. Realmente, mas os Cabalistas tentam, já desde 2000 anos atrás, falsificar os valores 

numéricos das letras, porque eles não querem reconhecer a verdade. 
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χξς - o

 
 
145. Der Zahlenwert 666 trifft auf die deutschsprachigen Werte Gott, Kirche, Christ und Jesus zu. 

 

145. O valor numérico de 666 corresponde, no idioma alemão, aos valores Deus, Igreja, Cristo e 

Jesus. 
 

146. Jesus ist die lügenhafte Bezeichnung für Jmmanuel, der sich schon zu seinen Lebzeiten gegen diese Benennung 

verwehrte, weil er die Zukunft kannte und wusste, was aus ihm gemacht würde. 

 

146. Jesus é o título falso para Jmmanuel que, já durante o seu tempo de vida, se rebelou contra este 

título, porque ele reconhecia o futuro, e sabia o que seria feito dele. 
 
147. Jesus ist der Wert Antilogos, das jedoch die christliche Kirche in Antichrist umfälschte, weshalb ja auch die 

wahrliche Lehre Jmmanuels bis zur Unkenntlichkeit verfälscht wurde. 

 

147. Jesus é o valor do Antilogos que, contudo, a igreja Cristã falsificou para Anticristo, e, portanto 

também o Verdadeiro Ensinamento de Jmmanuel ao ponto de se tornar  irreconhecível. 

 
148. Diese Dinge jedoch sind den Kabbalistikern schon seit rund zweitausend Jahren bekannt, weshalb sie die 

Zahlenwerte dauernd zu verfälschen versuchen, wie ich bereits erklärte. 
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148. Essas coisas, porém, já eram conhecidas pelos Cabalistas por volta de dois mil anos portanto, eles 

tentam falsificar os valores numéricos continuamente, como eu já expliquei. 
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OUTROS SIGNIFICADOS VERDADEIROS 

PARA O NOME DE "JESUS - O SUÍNO”! 
 
 

Yeshuw'ah הְי עֻׁשֹו  ַ                         [yod-hey-waw-shin-waw-ayin] que é um acrônimo 

para as palavras em hebraico “Yemach Shemow W-zikhrow”, e que significam, "Que 
o seu nome Seja Esquecido e a Sua Lembrança Seja Apagada”, e foram utilizadas no 

livro ”Toldoth Yeshu”, um documento muito antigo, e de origem rabínico judaico que 
desprezava então o chamado "O Ungido”. 
 

A comunidade judaica diz que o nome Jesus, em hebraico, é Yeshu, Yeshua (שּוהְי/ַשוע ַ ) 
no modo tradicional judaico para o nome Jesus. 

 

O nome *Iasous* em grego é o equivalente para a palavra hebraica *Yehoshua* 
 

As letras deste pseudônimo judeu foram transcritas para o grego Koiné, que não possui 
o som “sh”, Ie(sh)oú e onde normalmente não se alteram os nomes próprios, 

conjugando-os: 
 

Iesoús Os Romanos traduziram este nome, dando a este o sufixo masculino em Latim 
“-VS” (-us), ou seja: Iesús (IESVS). No Século 14 as letras iniciais "I” foram alongadas 
de modo a distingui-las da letra "l” em “Iesús” (Jesus) 

 
A palavra "Je-SUS" é pronunciada como Gi-SUCE e surgiu da palavra ou nome em 

Latim "Ie-SUS" que se pronuncia assim “ii-SUCE”. 
 

O sufixo para esta palavra é o mesmo para a palavra em Latim para a palavra 
“PORCO” ou SUÍNO. 
 

Excluindo-se a palavra ou nome grego, está palavra em Latim para a palavra PORCO é 
“SUS”e é idêntica quando escrita ao sufixo em Latim a transliteração em português (e 

também em inglês) “Ie-SUS”e a “Je-SUS, ou seja, “SUS” que se pronuncia “SUCE” ou 
“ZUS” em inglês e português! 

 

Em Latim está palavra significa “SUÍNO” ou “PORCO”, e também possui o mesmo 
som do sufixo grego tal como na palavra ou nome "Ie-SOUS”, que se pronuncia 

"SUCE". Aqui estão mais alguns interessantes paralelos na tradução em Espanhol das 
escrituras como, por exemplo, no México onde o nome é escrito “Je-sus”, mas se 

pronuncia “He-sus” ou “Hey-suce”.  
 
O sufixo e o som da pronuncia é exatamente o mesmo da palavra em Latim para “SUS” 

e que significa SUÍNO. (De acordo com o dicionário está palavra SUÍNO pode também 
significar uma pessoa pensativo de acordo com o dicionário estes palavra SUÍNOS 
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podem significar também uma Pessoa DESPREZÍVEL. Ora a comparação escrita literal 

está ai evidente. Os paralelos literais da fonética são evidentes!! 
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JESUS=XESUS: O SUÍNO 

 

[Do inglês da Idade Média derivado do inglês antigo; significa OHG suíno e do LATIM 
-SUS—SUÍNO ou PORCO] (Segundo o Sétimo Novo Dicionário Colegial de Webster - 

(Webster's Seventh New Collegiate Dictionary) 
 

1: Qualquer um dos animais mamíferos onívoros de corpo robusto, curtas de pernas 
(família Suidae) de pele grossa e cerdosa e longo focinho móvel esp.: um animal 
doméstico das espécies (Sus Scrofa) incluindo o tipo europeu selvagem javali-usu que 

utilizado coletivamente  
 

2: uma pessoa desprezível 
 

A Igreja Católica se utiliza do LATIM, uma LÍNGUA MORTA, e cujas palavras 

sempre retêm o mesmo significado: 1: para preservar uma "doutrina em toda a sua 
pureza original; 2:salvaguardar as devidas "Formas Originais dos Sacramentos”: (The 

Converts Catechism of Catholic Doctrine – O Catecismo da Doutrina Católica dos 
Convertidos). 

 
Se você procurar olhar você irá perceber facilmente que a palavra em Latim para 

PORCO e SUÍNO está escrito “SUS”. Não é difícil de entender não é mesmo! 
 
De acordo com a Igreja Católica o significado das palavras que estão escritas em latim 

não MUDA! 
 

Agora note bem isto, do que e chamado o “Salvador” dos cristãos? 
 

"Je-SUS" que se pronuncia “GÊ-SUS” e está é a forma em Latim para o nome ou 
palavra "Ie-SUS" que se pronuncia “IE-SUS”. 
 

O sufixo É O MESMO para a palavra em LATIM que significa PORCO ou SUÍNO. 
"SUS" em hebraico pode significar "Cavalo". Porém em Latim significa algo totalmente 

diferente: "SUS", suis 1. Um suíno, leitão, javali, porco. 
 

Sim o Novo Testamento é falso! E jamais trouxe consigo uma Nova Era ou a Paz ao 
mundo e com ela somente novos motivos para as guerras e inimizades entre os povos, 
para ser mais preciso, o nome de Jesus e seus falsos ensinamentos foram causadores de 

enormes lutas por poder, sangue, e morte ainda perduram por todo o mundo e tudo pela 
interpretação e falsificação que os homens fizeram dos ensinamentos verdadeiros de 

Jmmanuel. Mas que há de verdade por trás de tudo isso? 
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Estas passagens são interessantes em relação ao nome de Jesus porque em grego se 
usavam letras em lugar de números e o texto de Revelações 13:18 está escrito em grego 

e o número 666 está indicado usando o sistema de letras gregas: χξς

 (χξς 666 em grego).  

 

O NOME XESUS. 

 

Asturiano: Xesus 

O asturiano é uma língua românica e pertencente ao subgrupo linguístico asturo-leonês e é falada em parte do 

noroeste da Península Ibérica). 

 

Substantivo: Xesús nome próprio (cristianismo) Jesus 

 

Galego: Xesús 

 

Substantivo: Xesús, nome próprio (cristianismo) Jesus 

 

Sinônimos: Xesús Cristo 

 

χξς = X´ hexakósioi= 600 (Chi) Xi ´ hexékonta= 60 V ´ héx = 6 (sigma) 

 

Em letras seria XES ou Ches, aproximadamente Ch(restos), Xezus como suas 

iniciais. 
 

No século 16, a versão 'J' do 'I' adotou um novo som como em 'X' "XeZVs", Xesús em 

letras romanas (Jesus). 

  

 
Por outro lado, o nome com que se designa a Jesus em hebraico é Yeshuw'ah, palavra 

que se traduz como salvador, vitória, libertação ou prosperidade, mas que também foi 
usada como um acrônimo de Yemach Shemow W-zikhrow que quer dizer: "que seu 

nome e memória sejam apagados", e foi usado no Toldoth Yeshu, um antigo 



JESUS/XESUS É O VERDADEIRO ANTILOGOS 666  

– TRABALHO DE DER BEOBACHTER EDELWEISS 

 38 

 

documento judeu rabínico que desprezava ao chamado 'Ungido'. Esses pseudônimos 

judeus foram traduzidos em grego Koiné, que não tem o som de "sh", para Iesoú e que 
rotineiramente alterna nomes próprios conjugando-os: Iesoús. Os romanos o traduziram 

dando-lhe o sufixo latino masculino "-vs" (-us): Iesús - 
Iesvs. 

 
No século 14, a letra inicial 'I' era mais estendida embaixo para distingui-la do “'i”' 
minúsculo no meio de uma palavra: Iesus - Jesus, pronunciado Ge-sús. O sufixo 'sus' é o 

mesmo que a palavra latina empregada para "porco". De acordo com dicionário, essa 
palavra também é usada para referir-se a uma pessoa desprezível. Por outro lado, os 

celtas tinham em sua mitologia a um deus demoníaco com o nome de Esus, também 
conhecido como Hesus e foi adorado pelos antigos Druidas, segundo o dicionário de 

religiões pagãs (págs. 117-152). 
 

Soos' em hebreu pode significa "cavalo" mas em latim tem um significado 

completamente diferente. Por outro lado, Xezvus (Chëzús) significa "visão de Zeus" em 
hebreu e ChrIstos "ungido" em grego. Tudo isto nos leva a pensar que o nome 

verdadeiro não era Jesus senão outro, Jmmanuel, o encarregado da tarefa de ensinar a 

Verdade a respeito dos ensinamentos verdadeiros da CRIAÇÃO e suas Recomendações 

na Terra.  
 
O nome Jmmanuel denota a virtude e significa "aquele com conhecimento de um deus", 

e refere-se ao conhecimento de um Jshwjsh, o conhecimento de um ser humano com 
um aprendizado extremamente alto, um iniciado e sábio conselheiro. 

 
Por outro lado, o título Christos derivado do grego e que significa "ungido", tem a sua 

origem em antigos ritos de culto onde os sacramentos de unção ou ungimento eram 
levados a cabo mediante a oferenda de sacrifícios a ídolos, não se tratava da unção com 
óleos ou unguentos, senão do sangue de meninos e jovens virgens que era recolhido em 

urnas. Com o tempo estes rituais foram suprimidos e o sangue foi substituído por óleos e 
perfumes. 
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O PROFETA JMMANUEL NÃO SE CHAMA E NUNCA SE CHAMOU JESUS! 

JESUS/XESUS É O VERDADEIRO ANTILOGOS 666 CRIADO POR HEBREUS E 

PELO VATICANO. JMMANUEL NÃO É JESUS, E JESUS/XESUS NÃO É NEM 

NUNCA FOI JMMANUEL. 



JESUS/XESUS É O VERDADEIRO ANTILOGOS 666  

– TRABALHO DE DER BEOBACHTER EDELWEISS 

 40 

 

 


